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צו לשכת עורכי הדין )תפקידי השירות המשפטי( )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	29)א()5(	לחוק	לשכת	עורכי	הדין,	התשכ"א-11961,	אני	מצווה	 	

לאמור:

בסעיף	1)א(	לצו	לשכת	עורכי	הדין	)תפקידי	השירות	המשפטי(,	התשכ"ב-21962,	אחרי	 	�1
פרט	)4(	יבוא:

	רשמות	בהוצאה	לפועל�" ")4א(

י'	בסיוון	התשע"ב	)31	במאי	2012(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-62(

שר	המשפטים 	 	
__________

		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178� 1

		ק"ת	התשכ"ב,	עמ'	1905;	התשס"ו,	עמ'	820� 2

צו התעבורה )עבירות קנס( )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–30	לפקודת	התעבורה1	)להלן	-	הפקודה(,	בהסכמת	שר	 	
המשפטים	ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת	לפי	סעיף	30)א(	לפקודה	ולפי	סעיף	21א)א(	

לחוק–יסוד:	הכנסת2,	וסעיף	2)ב(	לחוק	העונשין,	התשל"ז-31977,	אני	מצווה	לאמור:

בסעיף	3	לצו	התעבורה	)עבירות	קנס(,	התשס"ב-42002	)להלן	-	הצו(,	בסופו	יבוא: 	�1
	על	אף	האמור	בסעיף	קטן	)א(,	לעניין	העבירות	המנויות	במספרים	סידוריים	120,	 ")ג(
120א	ו–121א	לתוספת	לצו,	נהג	שהסיע	יותר	מנוסע	אחד	שטרם	מלאו	לו	ארבע	עשרה	
מבין	 הגבוה	 בקנס	 ויחויב	 אחד,	 במעמד	 אחד	 מקנס	 ביותר	 כך	 בשל	 יחויב	 לא	 שנים,	
הקנסות	הקבועים	במספרים	הסידוריים	האמורים,	בשל	העבירות	שהתקיימו	בנסיבות	

העניין�"

	בפרט	2	לתוספת	לצו	- �2
	במספר	סידורי	120	- )1(

	בטור	"פירוט	נוסף	לעבירה"	יבוא	"אם	הנוסע	הוא	ילד	שטרם	מלאו	לו	שלוש	 )א(
שנים";

	בטור	"דרגת	הקנס",	במקום	"ב"	יבוא	"ה"; )ב(

	אחרי	מספר	סידורי	120	יבוא: )2(

דרגת	הקנספירוט	נוסף	לעבירהמספר	התקנהמספר	סידורי

אם	הנוסע	הוא	ילד	שמלאו	83א"120א
לו	שלוש	שנים	וטרם	מלאו	לו	

שמונה	שנים

ד";

	במספר	סידורי	121,	בטור	"פירוט	נוסף	לעבירה"	יבוא	"למעט	אם	הנוסע	הוא	ילד	 )3(
כמפורט	במספר	סידורי	121א";

תיקון סעיף 1

__________
		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173;	ס"ח	התשס"ח,	עמ'	466� 1

		ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69;	התשס"א,	עמ'	166� 2

		ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226;	התשנ"ד,	עמ'	348� 3

		ק"ת	התשס"ב,	עמ'	932;	התשע"א,	עמ'	111� 4

תיקון סעיף 3

תיקון התוספת
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	אחרי	מספר	סידורי	121	יבוא: )4(

דרגת	הקנספירוט	נוסף	לעבירהמספר	התקנהמספר	סידורי

אם	הנוסע	הוא	ילד	שמלאו	לו	83ב"121א
שמונה	שנים	וטרם	מלאו	לו	

ארבע	עשרה	שנים

ג"�

כ"ח	באייר	התשע"ב	)20	במאי	2012(
כ"ץ ישראל	 	 	 )חמ	3-250(

שר	התחבורה	התשתיות	הלאומיות 	 	

והבטיחות	בדרכים 	 	

תקנות הרוקחים )תנאי ייצור נאותים לתכשירים( )תיקון( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ב-2012

חדש[,	 ]נוסח	 הרוקחים	 לפקודת	 ו–62	 ו–)ג(	 47א)א()2(	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התשמ"א-11981,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	20)ב(	לתקנות	הרוקחים	)תנאי	ייצור	נאותים	לתכשירים(	)תיקון(,	התש"ע-22010,	 	�1
במקום	"יום	י"א	בתמוז	התשע"ב	)1	ביולי	2012("	יבוא	"יום	כ"ג	בתמוז	התשע"ג	)1	ביולי	

�")2013

ח'	בסיוון	התשע"ב	)29	במאי	2012(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-3685(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	
__________

		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	35,	עמ'	694� 1

		ק"ת	התש"ע,	עמ'	1246;	התשע"ב,	עמ'	436� 2

 הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד רישיון רדיו טלפון נייד
ברשת אחרת(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	3)ד(	לתקנות	התקשורת	)בזק	ושידורים(	)אגרה	בעד	רישיון	 	
רדיו	טלפון	נייד	ברשת	אחרת(,	התשע"א-12010	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	לחודש	מרס	2012	לעומת	המדד	שפורסם	לחודש	מרס	2011,	 	�1
בשיעור	של	2%�2,	השתנה	נוסח	תקנה	2)א(	ו–)ב(	לתקנות,	והוא	החל	ביום		ט'	באייר	

התשע"ב	)1	במאי	2012(,		כלהלן:	

"אגרה	בעד	רישיון	
רט"ן	ברשת	אחרת

שישים	 מיליון,	 בסך	 רישיון	 אגרת	 ישלם	 רישיון	 בעל	 	)א(	 �2
לא	 חדשים,	 שקלים	 	)1,064,900( מאות	 ותשע	 אלף	 וארבעה	
יאוחר	מ–14	ימים	לאחר	יום	מתן	ההודעה;	ואולם	רשאי	בעל	
את	 )ב(,	לשלם	 בתקנת	משנה	 לגרוע	מהאמור	 בלי	 הרישיון,	
מחצית	סכום	אגרת	הרישיון	לא	יאוחר	מ–14	ימים	לאחר	מתן	
ההודעה	ואת	יתרת	סכום	האגרה	המעודכן	לפי	תקנה	3,	לא	

יאוחר	משנה	מיום	מתן	ההודעה�

תיקון תקנה 20

עדכון סכומים

__________
		ק"ת	התשע"א,	עמ'	126� 1
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	בעת	הגשת	הבקשה,	יפקיד	המבקש	בידי	חשב	משרד	 )ב(
התקשורת	סכום	של	שלוש	מאות	ותשעה	עשר	אלף,	ארבע	
מאות	ושבעים	)319,470(	שקלים	חדשים,	כמקדמה	על	חשבון	
קיבל	 שלא	 למבקש	 יוחזר	 האמור	 הסכום	 הרישיון;	 אגרת	
רישיון	או	על	אף	האמור	בתקנה	5,	לבעל	רישיון	אשר	ביקש	
והשר	 ההודעה	 מתן	 ליום	 קודם	 רישיונו	 את	 לבטל	 מהשר	
ביטל	את	רישיונו	בהתאם	לבקשתו	האמורה,	כשהוא	צמוד	

למדד	לפי	תקנה	3,	בשינויים	המחויבים�"

י"ד	בסיוון	התשע"ב	)4	ביוני	2012(
טל 	 בר 	 עדן 	 	 )חמ	3-4015(

המנהל	הכללי	של	משרד	התקשורת 	 	

תיקון טעות

	בצו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)דמי	נסיעה	ברכבת(	)תיקון	מס'	3(,	התשע"ב	 	
2012,	שפורסם	בקובץ	התקנות	7070,	התשע"ב,	עמ'	512,	בתוספת,	אחרי	פרט	1ד	צריך	להיות:	

"1ה*�	כרטיסי	הנחה	לסטודנט	-	סטודנט,	כהגדרתו	בתקנות	דמי	נסיעה,	ישלם	בעד	כרטיסי	
הנחה,	בכל	הקווים,	דמי	נסיעה	כמפורט	להלן:

	סטודנט	שבידיו	כרטיס	תקופתי	שנתי	או	כרטיס	תקופתי	סמסטריאלי,	כהגדרתם	 )1(
בתקנות	דמי	נסיעה,	ישלם	בעד	כרטיס	לכיוון	אחד,	כאמור	בטור	ג'	לצד	פסקה	)5(	בטבלה	
שבתקנה	9)א(	לתקנות	דמי	נסיעה	-	50%	מדמי	הנסיעה	המפורטים	בתוספת	זו	לגבי	

נסיעה	בודדת	באותו	קו;

	סטודנט	שבידיו	כרטיס	תקופתי	שנתי	או	כרטיס	תקופתי	סמסטריאלי,	כהגדרתם	 )2(
בתקנות	דמי	נסיעה,	ישלם	בעד	כרטיסייה	או	קבוצת	כרטיסים	של	12	נסיעות	באותו	
קו,	בין	תחנת	יציאה	לתחנת	יעד	שצוינו	עליהם,	כאמור	בטור	ג'	לצד	פסקה	)6(	בטבלה	
שבתקנה	9)א(	לתקנות	דמי	נסיעה		-	דמי	הנסיעה	המפורטים	בתוספת	זו	לגבי	נסיעה	

בודדת	באותו	קו,	כשהם	מוכפלים	ב–6;

	סטודנט	ישלם	בעד	כרטיסייה	או	קבוצת	כרטיסים	של	12	נסיעות	באותו	קו,	בין	 )3(
תחנת	יציאה	לתחנת	יעד	שצוינו	עליהם,	כאמור	בטור	ג'	לצד	פסקה	)7(	בטבלה	שבתקנה	
בודדת	 נסיעה	 לגבי	 זו	 בתוספת	 המפורטים	 הנסיעה	 דמי	 	- נסיעה	 דמי	 לתקנות	 9)א(	

באותו	קו,	כשהם	מוכפלים	ב–8;

	סטודנט	ישלם	בעד	כרטיס	נסיעה	הלוך	וחזור	באותו	קו,	בין	תחנת	יציאה	לתחנת	 )4(
דמי	 לתקנות	 9)א(	 בטבלה	שבתקנה	 	)8( פסקה	 לצד	 ג'	 בטור	 כאמור	 עליו,	 שצוינו	 יעד	
זו	לאותו	קו	בניכוי	של	30%,	כשהם	 נסיעה	-	כפל	דמי	הנסיעה	המפורטים	בתוספת	

מעוגלים	כלפי	מעלה	לסכום	הקרוב	שהוא	מכפלה	של	חצי	שקל	חדש�"

כ"ב	באייר	התשע"ב	)14	במאי	2012(
)חמ	3-2722(

ץ כ" ישראל	
שר	התחבורה	התשתיות	הלאומיות	

והבטיחות	בדרכים

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

__________
		ק"ת	התשע"ב,	עמ'	234� *




